
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

20/03/2020 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir do mesmo, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

GRUPO 2 

Sexta-feira (20/03) 

• Água: Utilizar um fantoche (ou boneco) para fazer a leitura do poema abaixo e conversar com a 

criança sobre a importância da água e sobre o Dia Mundial da Água abordando quantas coisas 

podemos fazer com ela. Explorar as formas de preservação da água.  

 

Água, aguinha 

Vamos todos preservar, 

Prestando muita atenção 

Para não desperdiçar. 

A água tão preciosa, 

Vem dos rios e do mar, 

O que será de nós. 

Se um dia nos faltar. 

Por isso ___________ (nome da criança). 

Entre agora nesta roda, 

Diga algo sobre a água. 

 

• Água da chuva: Continuar a conversa sobre o tema água e mostrar um vídeo no youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ)”. Realizar uma atividade onde a criança 

deverá colar uma gota de papel e enfeitar com tinta, gliter (ou material disponível).  

https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ


• Psicomotricidade: Brincar com a corda (cordão, fita, pedaço de tecido...), pedindo que a criança 

ande em cima, pule com ela parada, passe por cima, passe por baixo... 

• Pela manhã, passe a canção que se encontra no YouTube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimule o estudante a cantar e dançar. 

 

Logo em seguida, toque a canção “Head, shoulder , Knees and toes” 

(https://www.youtube.com/watch?v=QA48wTGbU7A), estimule o estudante a cantar e dançar a 

música, repetir as partes do corpo que aparecem na música.  

 

Head – cabeça              Eyes – olhos 

Shoulder- ombro          Ears - ouvidos 

Knees- joelhos              Mouth - boca 

Toes - dedos do pé       Nose – nariz 

 

Peça para que o estudante desenhe um boneco em um papel A4 seguindo os comandos: o adulto 

irá ditar a parte do corpo e a criança irá desenhar até formar um lindo boneco (utilizar o 

vocabulário acima). 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=QA48wTGbU7A

